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Introduction: The aim of this study was to investigate the

 پژوهش حاضر با هدف بررسی فعالیت سیستمهای مغزی رفتاری:مقدمه

activity of brainal behavioral systems in patients with

. مبتلا به اعتیاد و افراد بهنجار انجام شد،در افراد مبتلا به اختلال پرخوری

binge eating disorder, addiction and normal people .The
present study was describes causal comparison, the

 جامعه، طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسهای بود:روش

statistical population included all people with binge eating

آماری این پژوهش شامل تمامی افراد مبتلا به اختلال پرخوری

disorder who referred to counseling centers as well as all

مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر اراک و همچنین تمام افراد دارای

individuals with addiction of counseling centers and

تشخیص اعتیاد مراجعهکننده به مراکز ترک اعتیاد و انجمن معتادان گمنام

Narcotics Anonymous in Arak city in the second half of

 نفری9۳  بودند که از این میان سه گروه5931 شهر اراک در نیمه دوم سال

1395. Among them three groups of 32 individuals,

 اعتیاد و بهنجار به روش نمونهگیری در،شامل گروه مبتلا به پرخوری

including patients with bulimia, drug addiction and normal

،دسترس و لحاظ کردن ملاکهای ورود و خروج به پژوهش انتخاب شدند

were selected through purposive sampling method and
with respect to inclusion and exclusion criteria.Gurmally

) و پرسشنامهی پنج53۹۳( از پرسشنامههای مقیاس پرخوری گورمالی

overeating scales and Jacsons's five-factor Inventory were

 دادهها با.) جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد۳۰۰3( عاملی جکسون

applied to collect data. Data were analyzed by descriptive

استفاده از آزمون تحلیل چندمتغیری واریانس و آزمون تعقیبی توکی مورد

and inferential statistics including MANOVA and Tukey.

 نتایج نشان داد که گروههای مبتلا به: یافتهها.تجزیه تحلیل قرار گرفتند

The results of data analysis indicated that groups with

پرخوری و اعتیاد در سیستم فعالساز رفتاری و سیستم انجماد تفاوت

overeating and addiction in activation and freezing system,

معناداری با یکدیگر ندارند ولی نمرات این دو گروه بهطور معناداری از

are not significantly different from each other. Behavioral

 سیستم فعالساز رفتاری: نتیجهگیری.نمرات گروه افراد بهنجار بالاتر است

activation system and freezing are transdiagnosis processes
in addiction and binge eating disorders which have critical
roles in the creation and persistence of the disorder.

 دارای مکانیسمهای مشابه در ایجاد و تداوم اختلالات،و سیستم انجماد
اعتیاد و پرخوری میباشند که میتوانند بهعنوان عوامل فراتشخیصی مطرح
.شوند
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مقدمه
اعتیاد 5اختلالی با عود مزمن که با رفتارهای

تمایلی به استفاده از درمانهای کنونی ندارند،

تکانشی جستجوی مواد علیرغم پیامدهای منفی

اگرچه اختلال پرخوری به افراد چاق محدود

آن همراه است تعریفشده است (میلتون و اوریت،۳

نمیشود ،این اختلال تشخیصی رایج در این گروه

 .)۳۰5۳اعتیاد از مهمترین مشکلات پزشکی،

است ،خصوص ًا در میان مراجعانی که به دنبال

اجتماعی ،اقتصادی و سلامت عمومی جوامع است.

درمان برای مشکل چاقی خود هستند .بیش از 9۰

امروزه مفهوم اعتیاد فقط محدود به سوءمصرف مواد

درصد افرادی که چاق هستند و آنهایی که تلاش

مخدر نمیشود ،بلکه به تمامی رفتارهای تکرارشونده

میکنند وزن کم کنند ،ممکن است از این اختلال رنج

مشکلآفرین اطلاق میشود .اصطلاح اعتیاد بهعنوان

ببرند .تحقیقات نشان میدهد که نیمی از افراد مبتلا به

حالت بیمارگونهای تعریف میشود که با مصرف دارو

پرخوری چاق هستند .چاقی که با اختلال پرخوری و

یا رفتار خاصی که با بد کارکردیهای روانی و

اعتیاد به غذا همراه است ،امروزه در جهان بسیار شایع

احساس غیرقابلکنترل ولع مصرف در غیاب مصرف

بوده و میلیونها نفر از آن رنج میبرند (لوبستین ،بائور

به شکلی اجبارگونه ،مشخص میشود (ریچاردسون،

و آئوی.)۳۰۰4 ،1

وود ،مانتانر و کر .)۳۰5۳ ،9اختلالات خوردن و

قابل ذکر است بین این دو اختلال همپوشی

رفتارهای اعتیاد از نگرانیهای قابلتوجه بهداشت

بالایی وجود دارد و حدود  96/۹درصد از افراد

عمومی هستند .بهطور مستقل در میان تمامی

دچار اختلال خوردن ،معیارهای مربوط به اختلال

اختلالهای روانی ،این دو اختلال ارتباط زیادی با نرخ

مصرف مواد را نیز را برآورده میکنند و  ۳6درصد

بالای مرگومیر طبیعی و غیرطبیعی (خودکشی) دارند

افرادی که الکل استفاده میکنند ملاکهای اختلالات

(ایچن ،چن ،اشمیتز ،آرلت و مک کلوزکی.)۳۰56 ،4

خوردن را نشان میدهند (فریدمن .)۳۰۰3 ،6علاوه بر

اختلالات خوردن باعث ایجاد اشکال در سلامت

همبودی بالا بین اختلالات خوردن و مصرف مواد ،هر

جسمی و عملکرد روانی میشوند و کیفیت زندگی

دو اختلال یک خط سیر مشابه دارند ،در دورهی

فرد مبتلا را مختل میکنند و همچنین ممکن است

نوجوانی شروع میشوند و پس از یک دورهی مزمن

سبب افزایش مرگومیر شود .علت اصلی این

دارای بهبود و عود هستند .ماهیت تکراری و طبیعت

اختلالات هنوز بهخوبی شناخته نشده است و

تکانشی و اجباری رفتارهای خوردن شبیه به این

درمان آنها مشکل است و بسیاری از بیماران

رفتارها در مصرف مواد است .علاوه بر این شواهد
زیستشناسی نشاندهنده شباهت در سیستمهای

1- Addiction
2 -Milton & Everitt
3 - Richardson, Wood, Montaner & Kerr
4 -Eichen, Chen, Schmitz, Arlt & McCloskey
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5- Lobstein, Baur & Uauy
6 -Friedman
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دوپامینیرژیک و سروتونرژیک است که در هر دو

ابتدایی خود  9سیستم را معرفی میکند که در

اختلال خوردن و وابستگی به دارو آسیب دیده است

انگیزش رفتاری نقش دارند )5( :سیستم فعالساز
6

( )BASکه حساسیت آن در قبال

(ایچن و همکاران .)۳۰56 ،این بحث ادامهدار در

رفتاری

خصوص ارتباط مصرف مواد و اختلالات خوردن تا

محرکهای شرطی خوشایند بوده و در حضور

آنجا پیش رفت که برخی پیشنهاد دادند که اختلالات

محرکهای مرتبط با پاداش یا فقدان/خاتمۀ تنبیه فعال

خوردن باید نوعی از اعتیاد محسوب شود (گولد،

میشود و با تکانشگری نیز مربوط است (کور،

فراست-پیندا و جاکوبز.)۳۰۰9 ،5

 .)۳۰۰۳کارور و وایت )5334( 7این سیستم را شامل

شواهد بالینی و نوروبیولوژیک مربوط به رشد

سه زیرمجموعه میدانند که عبارتاند از :الف) پاسخ

بدن نشان داده است که چگونه پرخوری مداوم

به سائق( ۹بهسرعت و با قدرت درصدد پیگیری

ممکن است در افراد آسیبپذیر یک الگو شبیه به

هدف است)( ،ب) پاسخ به پاداش( 3به دنبال کسب

آنچه در مصرف مواد و سایر اختلالات اعتیادی دیده

پاداش است)( ،ج) جستجوی شادی و تفریح( 5۰در

میشود ،منجر گردد (دیویس و کارتر .)۳۰۰3 ،۳اخیراً،

پی تجارب جدید و پاداشدهنده است)؛ ( )۳سیستم

ولکونورا و موارلس )۳۰51( 9مطرح کرده است که

بازداری رفتاری )BIS( 55که نسبت به محرکهای

مواد بر همان مسیرهای عصبی تأثیر دارد که انگیزهی

ناخوشایند شرطی (مثل نشانههای تنبیه یا

جستوجوی غذا را تنظیم میکند ،هم در مصرف

فقدان/خاتمۀ پاداش) حساس است و با اضطراب

مواد و هم در چاقی مسیرهای دوپامینی هستند که

رابطه دارد (کور)۳۰۰۹ ،؛ ( )9سیستم جنگ -گریز

5۳

مختل میگردند (وون ،ایروین ،دربیشایر ،وورب،

(FFS؛ گری53۹7 ،؛ به نقل از کور )۳۰۰۳ ،که

لانگ و همکاران .)۳۰54 ،4یکی از نظریههایی که

نسبت به محرکهای آزارنده و ناخوشایند غیرشرطی

بهعنوان مبنای توصیف و تبیین تفاوتهای فردی و

(نظیر محرکهای دردناک درونی) حساس بوده و در

آسیبشناسی روانی مورداستفاده قرار گرفته است،

هیجاناتی مثل خشم و آسیمگی 59نقش دارد .گری

نظریه حساسیت به تقویت )RST( 1است ،این

و مکناوتن

نظریه توسط جفری گری مطرح شد .مبتنی بر این

حساسیت به تقویت اولیه تغییراتی ایجاد نمودند.

نظریه ،نمیتوان شخصیت را جدا از سیستمهای

بر این اساس سیستم جنگ -گریز ،به سیستم

مغزی-رفتاری در نظر گرفت .گری در نظریۀ

1-Gold, Frost-Pineda & Jacobs
2 -Davis & Carter
3 -Volkow Nora & Morales
4 -Voon, Irvine, Derbyshire, Worbe, Lange & et
al.
5 -Reinforcement Sensitivity Theory

54

( )۳۰۰۰با تجدیدنظر در تئوری

6. Behavioural Approach System
7. Carver & White
8. Drive
9. Reward responsiveness
10. Fun seeking
11. Behavioural Inhibition System
12. Fight-Flight System
13. Panic
14. McNaughton
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جنگ -گریز -انجماد )FFFS( 5تغییر یافت؛ در

بهعنوان عوامل پیشزمینهای و پیشبین اعتیاد نام

اینجا انجماد به پاسخ به تهدیدهای واقعی که

بردهاند ،این افراد با دنبال کردن تجاربی که لذت

قابلاجتناب نیستند اشاره دارد (کور.)۳۰۰۳ ،

بیشتر و هیجان بیشتری دارند به دنبال جبران

حساسیت این سیستم پاسخدهی نسبت به تمامی

کمکاری سیستم پاداشی خود هستند (روتر ،ریدلر،

محرکهای ناخوشایند (اعم از شرطی ،غیرشرطی

رز ،هند ،گلاشر و همکاران ،)۳۰۰1،1در حمایت

یا درونی) بوده و پیامد آن رفتارهای اجتنابی و

از این فرضیه مشخص شده است که افراد دارای

۳

اعتیاد با کاهش گیرندههای دوپامینی همراه هستند

گریز از خطرهای فوری و ترسها ازجمله هراس
و آسیمگی ،نه اضطراب ،است (کور.)۳۰۰۹ ،

و پاسخ دوپامینی کمتری به محرکهای غیر مواد

که این عامل در هر دو اختلال اعتیاد و

از خود بروز میدهند (بلوم ،براورمن ،هولدر،

اختلال پرخوری از عوامل اثرگذار است (اسچینل،

لوبار ،موناسترا و همکاران۳۰۰۰ ،6؛ روتر و

اسچافر ،هارمن و وایتل .)۳۰۰3 ،9نظریه حساسیت

همکاران .)۳۰۰1،مطالعات تصویربرداری مغزی

7

به تقویت توسط جفری گری مطرح شد .مبتنی بر این

فعالیتهای مشابه نواحی مغزی دوپامینی در

نظریه ،نمیتوان شخصیت را جدا از سیستمهای

هنگام مصرف غذا افراد مبتلا به پرخوری و اعتیاد

مغزی-رفتاری در نظر گرفت .مبتنی بر  ،RSTافراد با

را نشان دادهاند (دیویس و کارتر.)۳۰۰3،

سطوح متفاوتی از حساسیت سیستمهای مغزی که

افراد مبتلا به اختلال پرخوری در مقایسه با

بهصورت ژنتیکی و زیستشناختی تعیین میشود ،به

افراد بهنجار از حساسیت بیشتری نسبت به

دنیا میآیند اما در طول زندگی تحت تأثیر مؤلفههای

محرکهای غذایی برخوردارند البته باز هم همان

محیطی و یادگیری نیز قرار میگیرند (گری و

سؤالی که در اعتیاد مطرح میشود در مورد این

مکناتون .)۳۰۰۰ ،4در هر دو اختلال با فقدان کنترل

اختلال هم مصداق دارد و باز بدکاری سیستم

مصرف روبهرو هستیم ،فرد علیرغم آگاهی به

حساسیت به تقویت را بهعنوان علت و برخی نیز

مضرات و پیامدهای منفی خوردن و مواد ،باز هم به

بهعنوان پیامد مطرح نمودهاند (جانسون و

مصرف ادامه میدهد (گولد و همکاران ،)۳۰۰9 ،بد

کنی .)۳۰5۰،۹طبق تئوری نقص پاداش (بلوم و

کارکردی سیستم حساسیت به پاداش یا تقویت از

همکاران ،)۳۰۰۰ ،افراد مبتلا به اختلالات اعتیادی

مدتها پیش (دهه  )531۰بهعنوان عوامل

به خاطر بدکاری سیستم دوپامینرژیکی به دنبال

سببساز در اعتیاد شناخته شده است و از آن

جبران این نقص با جستجوی رفتارهای منجر به

1. Freeze
2. Phobia
3 -Schienle, Schafer, Hermann & Vatil
4 -Gray & McNaughton

5 -Reuter, Raedler, Rose, Hand, Glascher & et
al.
6 -Blum, Braverman, Holder, Lubar & Monastra
7 -Brain imaging
8- Johnson & Kenny
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پاداش و تقویت هستند ،این تئوری عنوان

بسیار کم یا بسیار شدید نسبت به تقویت) در

مینماید که حساسیت به پاداش ،فرد را برای ابتلا

اعتیاد وجود دارد (بلوم و همکاران.)۳۰۰۰ ،

به اختلالات اعتیادی مستعد میکند ،دو نوع دیگر

سیستمهای مغزی رفتاری نقش مهمی در

از اختلال در عملکرد پاداش به شکل دشواری در

آسیبشناسی روانی دارند و در طیف مختلف

تحمل پاداش به تأخیر افتاده و کاهش میل به

اختلالات و مشکلات روانشناختی موردبررسی

محرک پاداشدهنده آشکار میشود .افرادی که

قرارگرفتهاند ،بسیاری از بررسیهای انجام شده ،از

اعتیاد دارند ،حساسیت به پاداش ناقصی دارند

نقش  BASو زیرمقیاسهای آن در مصرف مواد

(دیساباندارا ،لاکستون ،دایاس ،داد ،داگلیش و

و سیگار خبر میدهند (فرانکن ،موریس و

همکاران )۳۰54 ،5و در تکالیف کاهندهی تأخیر،

جورجیوا .)۳۰۰6 ،4فرانکن و موریس ()۳۰۰6

ضعیف عمل میکنند (استونز ،وردجو-کارسیا،

معتقدند که فعالیت بیشتر  BISدر افراد سالم

رویرز ،گادریان و واندرپلاسچن .)۳۰51 ،۳بهطور

نوعی عامل محافظتکننده به حساب میآید

مشابه ،در اعتیاد به خوردن فزون-پاسخی به

(مبتنی بر مدل زیرسیستمهای پیوسته)؛ اما

خاصیت لذتبخش بودن غذا (دیویس و کارتر،

دیزاباندرا ،لوکستون ،دیاس ،داد ،داگلیش 1و

 ) ۳۰۰3و افرادی که برای لذت غذای زیادی

همکاران ( ،)۳۰5۳تاپر ،باکر ،جیگا -بوی ،هادوک

میخوردند ،پردازش پاداش ناقصی را گزارش

و مایو )۳۰51( 6گزارش نمودند که در  BISمیان

کردند (شاینلی ،شافر ،هرمن و وایتل )۳۰۰3 ،9و

افراد بهنجار و مصرفکنندگان تفاوتی وجود

در تکالیف کاهشدهنده تأخیر ضعیف عمل کردند

نداشته و به نقش مستقیم  BISدر مصرف مواد

(دیویس و کارتر۳۰۰3 ،؛ شاینلی و همکاران

اشاره میکنند .نتایج یک مطالعهی دیگر تفاوت

 .)۳۰۰3اختلال در عملکرد پاداش ،هم در اعتیاد و

بسیاری با انتظارات داشت بهنحویکه سیگاریها

هم در اختلالات خوردن پایههای عصبشناختی و

در همهی مقیاسها نمرهی پایینی کسب کردند
7

و

ژنتیکی مشابهی دارد (دیویس و کارتر۳۰۰3 ،؛

(بوماناویت ،اویت ،گارزا ،گونزالز ،لوپز

وولکو نورا و مورالس ،)۳۰51 ،شواهدی وجود

همکاران .)۳۰54 ،کاراد ،سرپین ،سچی ،گولای و

دارد که نشان میدهد افراد دارای اختلالات خوردن

وندرلیندن )۳۰5۳( ۹در پژوهشی تحت عنوان

اختلال عملکرد مشابهی در سیستم پاداش از خود

رژیم غذایی ،تکانشگری و حساسیت به تقویت

نشان میدهند ،همانطور که این اختلال (حساسیت
1 -Dissabandara, Loxton, Dias, Dodd, Daglish
& et al.
2 -Stevens, Verdejo-Carcia, Roeyers, Goudriaan
& Vanderplasschen
3 -Schienle, Schafer, Hermann & Vatil

4- Franken, Muris & Georgieva
5- Dissabandara, Loxton, Dias, Dodd, Daglish
6- Tapper, Baker, Jiga-Boy, Haddock & Maio
7- Baumann, Oviatt, Garza, Gonzalez, Lopez
8- Carrard, Crépin, Ceschi, Golay & Van der
Linden

00

جعفر حسنی و همکاران :فعالیت سیستمهای مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال پرخوری ،اعتیاد و افراد بهنجار

در افراد مبتلا به اختلال پرخوری که بر  5۰۰زن

مصرف مواد اعتیادآور دارد (کیم ،دتر ،هولمز ،لی،

مبتلا به این اختلال انجام شد نشان دادند که سیستم

چیو 9و همکاران.)۳۰56 ،

فعالساز رفتاری در این افراد با شاخص توده

اختلالات خوردن و اختلالات اعتیادی

بدنی و شکست رژیمهایی غذایی ارتباط معناداری

شباهتهایی را دارا میباشند؛ بهعنوانمثال شروع

دارند .اسچینل ،شفر ،اهیتمن و وایتی )۳۰۰3( 5در

در دوره نوجوانی ،روند اختلال مشابه ،دورههای

پژوهشی تحت عنوان حساسیت به تقویت و

عود و بهبودی مشابه (استیک؛ مارتی و رود،4

اختلال پرخوری که بر دو گروه از افراد مبتلا و

 ،)۳۰59افراد مبتلا به اختلالات خوردن تا 4۰

بهنجار انجام شد به بررسی فعالیت ساختارهای

درصد با همبودی اختلالات مصرف مواد روبهرو

مغزی مرتبط با تقویت در این دو گروه در هنگام

هستند .شباهتهای رفتاری در هر دو اختلال با

مواجه با محرکهای مربوط به غذا پرداختند نتایج

مشکلات سیستم دوپامینرژیکی و سرتونرژیکی در

نشان داد که گروه مبتلا از فعالیت بیشتر قشرهای

هر دو اختلال مرتبط است (کوب و والکوو،1

مربوط و مسئول تقویت در مقایسه با گروه بهنجار

 )۳۰5۰تا حدی که برخی حتی متذکر شدهاند که

برخوردار بودند .میرز ،شینین ،بالسدون ،لوزاردو،

اختلالات خوردن یک شکلی از اعتیاد است.

بک ۳و همکاران ( )۳۰56در پژوهشی تحت عنوان

شناسایی عوامل و متغیرهایی که در این دو اختلال

یادگیری حساسیت به پاداش و تنبیه در افراد مبتلا

همپوشانی دارند میتواند ما را در بهبود ارزیابی،

به اعتیاد مواد مخدر نشان دادند که گروه معتاد در

پیشگیری و درمان یاری نماید (ایچن ،چن،

محیط آزمایشگاهی علیرغم باخت و کاهش

اسچمیتز ،آرت ،مککلوسکی .)۳۰56 ،6گرچه

دریافتی در بازیها ،باز هم گرایش به انتخابهایی

پژوهشهای بسیاری به بررسی جداگانه عواملی

داشتند که احتمال داشتند تقویت بیشتری را برای

مانند سیستمهای مغزی رفتاری در طیف مختلف

فرد به همراه داشته باشند .همچنین در پژوهشی

اختلالات اعتیادی و اختلالات خوردن پرداخته و

در آمریکا به نقش سیستم فعالساز رفتاری در

نتایج مشابهی بهدستآمده اما کمتر پژوهشی هر

نوجوانان و گرایش به اعتیاد پرداختند که در 517

دو اختلال را بهصورت همزمان موردبررسی قرار

نوجوان  59تا  5۹سال آمریکایی در آن شرکت

داده که آن هم از ابعاد زیستی و انتقالدهندههای

داشتند نشان داده شد که سیستم فعالساز رفتاری

عصبی در دو اختلال صورت گرفته است،

در این افراد ارتباط معناداری با گرایش به اعتیاد و

همچنین واژهی اعتیاد به غذا یا خوردن نیز با

1- Schienle, Schäfer, Hermann & Vaitl
2 - Myers, Sheynin, Balsdon, Luzardo, Beck

3- Kim, Deater, Holmes, Lee, Chiu
4 - Stice, Marti & Rohde
5- Koob & Volkow
6- Eichen, Chen, Schmitz, Arlt & McCloskey
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مناقشات فراوانی روبهرو بوده و طرفداران این

سیستمهای مغزی رفتاری در افراد مبتلا به اختلال

عنوان ،به حمایت از ادعای خود به دلیل

اعتیاد و اختلال پرخوری و افراد بهنجار چگونه

شباهتهای بالای اعتیاد به مواد و پرخوری اشاره

است؟

نمودهاند که یافتههای فیزیولوژیکی و زیستی
مشابه دو اختلال را سندی مبنی بر تأیید ادعای
خود ارائه داشتهاند (دیویس .)۳۰59 ،5بررسی
عوامل مشترک و یا متفاوت در هر دو اختلال
میتواند ما را در شناخت آسیبشناسی و
طرحهای برنامههای درمانی هر دو اختلال یاری
نماید ،پژوهش حاضر میتواند تبیینهای
روشنتری در مورد سببشناسی اختلالهای اعتیاد
و پرخوری ارائه و هزینههای درمانی این بیماران
را نیز کاهش دهد ،با توجه به مکانیسمهای مشابه
و همانند روانی و زیستی در اعتیاد و اختلالات
خوردن ،شناخت شباهتها و تفاوتها ما را در
طراحی هرچه بیشتر و بهتر برنامههای درمانی و
پیشگیری یاری مینماید (ویلسون ،ویفلی ،آگراس
و بریسون ،)۳۰5۰ ،۳بررسی سیستمهای مغزی
رفتاری در این دو اختلال میتواند حاوی نتایج
مهمی در رابطه با شناخت زیربناهای مشترک این
دو اختلال و طراحی برنامههای درمانی ،آموزشی
و پیشگیری باشد .با توجه به همپوشانی بالای
آسیبشناسی اختلال اعتیاد و اختلال پرخوری،
پژوهش حاضر به بررسی سیستمهای مغزی
رفتاری در دو اختلال اعتیاد و پرخوری و افراد
بهنجار میپردازد و در پی این مسئله است که

1- Davis
2- Wilson, Wilfley, Agras & Bryson

روش
روش پژوهش حاضر از منظر هدف ،بنیادی و از
منظر روش گردآوری دادهها به طرحهای توصیفی
(علی مقایسهای) تعلق دارد .جامعه آماری پژوهش
حاضر را تمامی افراد مبتلا به اختلال پرخوری
مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر اراک و همچنین
تمام افراد دارای تشخیص اعتیاد مراجعهکننده به
مراکز مشاوره و انجمن معتادان گمنام شهر اراک
در نیمه دوم سال  5931تشکیل میدادند که در هر
گروه تعداد  9۳نفر با روش نمونهگیری در
دسترس لحاظ شد .گروه مبتلا به اختلال پرخوری
با ملاکهای ورود و خروج ( -5سن بین  5۹تا
 1۰سال -۳ ،نمایه توده بدنی بالاتر از  -9 ،9۰عدم
یائسگی و حاملگی -4 ،عدم ابتلا به بیماریهای
شدید روانی (مانند اسکیزوفرنی و مصرف مواد)،
 -1عدم ابتلا به بیماریهای جسمی -6 ،حداقل
تحصیلات سوم راهنمایی) و غربالگری توسط
پرسشنامه پرخوری انتخاب شدند و سپس در
مرحله دوم با مصاحبه بالینی و بررسی ملاکهای
تشخیصی  DSM5در صورت احراز تشخیص
اختلال پرخوری وارد پژوهش شدند ،گروه دارای
اعتیاد نیز از با لحاظ کردن ملاکهای ورود به
پژوهش شامل گذراندن دوره سمزدایی ،عدم
بیماری جسمی ،کسب تشخیص توسط مصاحبه
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بالینی ساختاریافته ( )SCIDبر مبنای DSM5

مجدد  ۰/7۳گزارش کردند .همچنین ضریب

در طیف اختلالات اعتیاد (محرک و مخدر) و

آلفای کرونباخ  ۰/۹1بهدستآمده است.

حداقل سواد خواندن و نوشتن وارد پژوهش

پرسشنامهی پنج عاملی جکسون :این مقیاس

شدند ،گروه بهنجار نیز با حداکثر همتاسازی در

که توسط جکسون ( )۳۰۰3طراحی شده است

متغیرهای جمعیت شناختی و عدم ابتلا به

بهمنظور سنجش سیستمهای نظریهی تجدیدنظر

بیماریهای پزشکی و شاخص توده بدنی نرمال

شدهی حساسیت به تقویت به کار میرود .این ابزار

( BMIبین  5۹/1تا  )۳4/3وارد پژوهش شدند.

مشتمل بر  9۰گویه است (به هریک از مقیاسهای
 Flight ،Fight ،BIS ،BASو  Freezeشش

ابزار
مقیاس پرخوری :گورمالی ،بلک ،داستون و راردین
( )53۹۳این مقیاس را بهمنظور اندازهگیری شدت
پرخوری در افراد مبتلا به چاقی طراحی کردند.
این مقیاس از  56ماده تشکیل شده است و
مادههای آن از سه یا چهار جمله تشکیل شده
است .از آزمودنیها خواسته میشود جملهای را
انتخاب کنند که آنها را به بهترین وجه توصیف
میکند .مادهها از صفر تا سه درجهبندی میشوند
و نمره کلی از صفر تا  46متغیر است که کسب
نمره  56وجود اختلال پرخوری و کسب نمره
بالاتر از آن شدت بیشتر پرخوری را نشان میدهد.
نسخههای انگلیسی ،پرتغالی و ایتالیایی این
مقیاس از اعتبار و ضریب حساسیت و ویژگی
رضایتبخشی برخوردار هستند .دژکام ،مولودی،
موتابی و امیدوار )۳۰۰3( 5در مطالعهای خصوصیات
روانسنجی نسخه ایرانی مقیاس پرخوری را
بررسی کردند .آنان اعتبار این مقیاس را با روش
دونیمه سازی  ۰/67و با استفاده از روش آزمون

1 -Dezhkam, Moloodi, Mootabi & Omidvar
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گویه اختصاص داده شده است) که پاسخدهنده باید
میزان موافقت خود با هر گویه را روی یک مقیاس
لیکرت  1درجهای از « 5کاملاً مخالفم» تا « 1کامل ًا
موافقم» مشخص نماید .حساسیت فرد در هر سیستم
مغزی -رفتاری بر اساس جمع نمرات وی در آن
مقیاس محاسبه میشود .جکسون ( )۳۰۰3آلفای
کرونباخ برای هر یک از این سیستمها را محاسبه
نموده که بدین شرح است :سیستم فعالساز
رفتاری  ،۰/۹9سیستم بازداری رفتاری ،۰/76
سیستم ستیز/گریز/انجماد ( ۰/74برای هریک از
زیرسیستمها به ترتیب .)۰/7۰ ،۰/74 ،۰/7۹
حسنی ،صالحی و رسولیآزاد ( )5935اعتبار و
روایی نسخهی ایرانی این مقیاس را از منظر
همسانی درونی ،همبستگی مجموعه مادهها،
بازآزمایی ،تحلیل عاملی ،همبستگی میان خرده
مقیاسها و روایی ملاکی موردبررسی قرار دادند
که دامنهی آلفای کرونباخ  ۰/7۳تا  ،۰/۹۹ضرایب
بازآزمایی  ۰/64تا  ۰/7۹و همبستگیهای مجموع
مادهها  ۰/۳۹تا  ۰/6۹حاصل شد.
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یافتهها

و کالموگرف /اسمیرنف با دامنه  ۰/۰15تا ۰/۰35

در پژوهش حاضر ،توزیع سنی آزمودنیهای گروه

بیانگر همسانی واریانس و نرمال بودن توزیع متغیرها

مبتلا به پرخوری با میانگین  9۳/71و انحراف

است .همچنین نتیجه آزمون  Mباکس با مقدار

استاندارد  ،1/۹1گروه مبتلا به اعتیاد با میانگین 9۰/95

 )F5/۹9( 13/19نشان داد که ماتریس کوواریانس

و انحراف استاندارد  6/41و گروه بهنجار با میانگین

متغیرهای وابسته در گروهها همسان است .نتیجه

 95/۳5و انحراف استاندارد  7/۳۳بود .همچنین ۰/۳5

آزمون چند متغیری لامبدای ویلکز (P> ۰/۰۰5؛

گروه مبتلا به پرخوری ۰/۳۹ ،گروه مبتلا به اعتیاد و

 )F )۳4 ،4۳3( = ۰/5۹7معنادار بود .معنادار بودن این

 ۰/5۹گروه بهنجار مرد و  ۰/73گروه مبتلا به

آزمون نشان می-دهد که در مؤلفههای سیستمهای

پرخوری ۰/7۳ ،گروه مبتلا به اعتیاد و  ۰/۹۳گروه

مغزی رفتاری سه گروه تفاوت معنادار وجود دارد،

بهنجار زن بود .برای بررسی مقایسهای متغیرهای

ولی این معناداری مشخص نمیکند که گروهها در

پژوهش در سه گروه آزمودنی ،از آزمون تحلیل

کدام مؤلفهها با یکدیگر تفاوت دارند

چندمتغیری واریانس استفاده شد ،از همین رو ابتدا

نتایج نشان میدهد که میتوان از تحلیل

پیشفرضهای این آزمون موردبررسی قرار گرفت.

چندمتغیری واریانس استفاده نمود .در ادامه نتایج

در شاخص سیستمهای مغزی رفتاری سطوح

تحلیل چندمتغیری واریانس سیستمهای مغزی
رفتاری در بین دو گروه ارائهشده است.

معنیداری آزمونهای لوین با دامنه  ۰/559تا ۰/363

جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد سه گروه پژوهش در سیستمهای مغزی رفتاری
متغیرها

گروه مبتلا به پرخوری

گروه بهنجار

گروه مبتلا به اعتیاد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

سیستم فعالساز

۳5/۳1

4/۰4

۳۳/16

9/33

5۰/97

9/۹۰

سیستم بازداری

54/۰6

9/۹9

5۰/۳1

9/۰5

5۹/51

1/15

ستیز

5۰/6۹

9/7۰

54/7۹

1/4۹

55/3۰

9/۰5

گریز

55/۳1

4/۰7

۹/95

9/۳1

5۰/1۰

9/۹9

انجماد

5۳/5۳

5/33

3/5۳

5/71

۹/13

5/34

همانطور که مشاهده میشود گروه مبتلا به

گروههای پژوهش در سیستمهای مغزی رفتاری از

پرخوری و اعتیاد در سیستم فعالساز نمرات

تحلیل چندمتغیری واریانس استفاده شد .نتایج آن

بیشتر و در سیستم بازداری نمرات کمتری از

در جدول زیر ارائه شده است.

گروه بهنجار کسب نمودهاند .برای بررسی تفاوت
01
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جدول  .2نتایج تحلیل چندمتغیری واریانس باهدف مقایسه سیستمهای مغزی رفتاری در گروههای موردپژوهش
متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

مجذور اتا

سیستم فعالساز

۳۹46/۳1۰

۳

559۳/5۳1

**35/767

۰/664

سیستم بازداری

5۰۰۰/16۳

۳

1۰۰/۳۹5

**۳7/639

۰/979

ستیز

۳۹۳/775

۳

545/9۹1

**۹/۰۳۳

۰/5۰9

گریز

511/۰۳5

۳

77/15۰

**1/991

۰/547

انجماد

9۹/6۹۹

۳

53/944

**1/949

۰/5۰9
P<۰/۰1**P< ۰/۰5

نتایج جدول دو نشان میدهد که سه گروه

*

کردن دقیق تفاوت بین سه گروه از آزمون تعقیبی
توکی استفاده شد.

موردپژوهش در تمام مؤلفههای سیستمهای مغزی
رفتاری تفاوت معناداری دارند برای مشخص

جدول  .3نتایج آزمون توکی برای تعیین تفاوت گروههای پژوهش در سیستمهای مغزی رفتاری
متغیر مقایسهای

گروهها

پرخوری

اعتیاد

بهنجار

تفاوت میانگین سیستم فعالساز

پرخوری

---

-5/95

*5۰/۹7

اعتیاد

5/95

---

*5۳/5۹

بهنجار

*-5۰/۹7

*-5۳/5۹

--

پرخوری

--

*9/۹5

*-4/۰3

اعتیاد

*-9/۹5

--

*-7/3۰

بهنجار

*4/۰3

*7/3۰

--

پرخوری

--

*-4/۰3

-5/۳5

اعتیاد

*4/۰3

--

*۳/۹7

بهنجار

5/۳5

*-۳/۹7

--

پرخوری

---

*9/۰3

5/۳1

تفاوت میانگین سیستم بازداری

تفاوت میانگین ستیز

تفاوت میانگین گریز

تفاوت میانگین انجماد

اعتیاد

*

-9/۰3

---

-5/۹4

بهنجار

-5/۳1

5/۹4

--

پرخوری

---

5/۰1

*5/19

اعتیاد

-5/۰1

---

۰/19

بهنجار

*-5/19

-۰/19

-P<۰/۰1**P< ۰/۰5
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همانطور که در جدول  9مشاهده میشود،

بیشتر این سیستم با آسیبپذیری برای رفتارهای

گروههای مبتلا به پرخوری و اعتیاد در سیستم

پرخطر ،اعتیاد ،تکانشگری و رفتارهای بزهکارانه

فعالساز و انجماد تفاوت معناداری با یکدیگر

ارتباط دارد (واردل ،راد ،کولدر و مریل.)۳۰5۳ ،5

نداشته و با گروه بهنجار تفاوت معنادار دارند،

از سوی دیگر برخی محققان در مورد حساسیت

بهطوریکه دو گروه مبتلا به پرخوری و اعتیاد در

زیاد  BASاز اصطلاح سندرم نقص پاداش

این دو سیستم نمرات بالاتری نسبت به گروه

بهعنوان عامل ممکن در رشد اختلالات مصرف

بهنجار کسب کردند؛ اما در سیستم بازداری

مواد ،استفاده میکنند .در اعتیاد همین عامل با

رفتاری ،ستیز و گریز بین دو گروه مبتلا به

گرایش به پاداش و تقویتکنندههای ولع مصرف

پرخوری و اعتیاد تفاوت معناداری مشاهده شد.

ارتباط دارد ،درواقع همین سیستم پیشبین ولع

نتیجهگیری و بحث
نتایج پژوهش نشان داد که گروه مبتلا به پرخوری
و اعتیاد در سیستم فعالساز نمرات بیشتر و در
سیستم بازداری نمرات کمتری از گروه بهنجار
کسب نمودهاند ،همچنین گروههای مبتلا به
پرخوری و اعتیاد در سیستم فعالساز و انجماد
تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته ،اما در سیستم
بازداری رفتاری ،گروه مبتلا به اعتیاد نمرات
کمتری در مقایسه با گروه مبتلابه پرخوری کسب
نمودند؛ که همسو با مطالعات آزادفلاح ،اوژند،
رسول زاده ( ،)5931علی مرادی ( ،)593۰مالکی
و خادمی ( ،)5939ایچن و همکاران ( )۳۰56و
اسچینل و همکاران ( )۳۰۰3است.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت که هم در
نظریهی اولیه و هم در نظریه تجدیدنظر شده
حساسیت به تقویت BAS ،مسئول پاسخدهی به
محرکهای خوشایند و پاداشدهنده است .فعالیت

مصرف در اعتیاد است (یارمحمدی واصل ،علی
پور ،بسطامی ،ذوالفقاری نیا و بزاززاده5931 ،؛
فرانکن .)۳۰۰۳ ،۳در زمینه اعتیاد ،بیشترین توجه
به فعالیت سیستم فعالساز رفتاری معطوف است
و بیشترین یافتهها در مورد فعالیت این سیستم در
انسان ،از مطالعات مربوط به انتقالدهنده عصبی
دوپامین نشئت میگیرد .آزادسازی دوپامین در
مسیرهای دوپامینرژیک مرتبط با سیستم فعالساز
رفتاری با جریان یافتن برنامههای حرکتی این
سیستم همراه است .از سوی دیگر این نکته نیز
تأیید شده است که مصرف داروهایی چون
هروئین ،کوکائین ،آمفتامین ،الکل و نیکوتین
موجب آزادسازی دوپامین در مسیرهای عصبی یاد
شده میشود (فرانکن.)۳۰۰۳ ،
همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در
سیستم فعالساز رفتاری ،گروه مبتلا به پرخوری

1 -Wardell, Read, Colder & Merrill
2 -Franken
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در مقایسه با گروه بهنجار و نمرات مشابه با گروه

پژوهشهایی است که فعالیت بیشتر مدارهای

مبتلا به اعتیاد ،نمرات بیشتری را کسب نمودند.

مغزی مسئول پاداش و بد کارکردی حساسیت به

میتوان بیان نمود که سیستم فعالساز رفتاری در

تقویت را در اعتیاد و اختلال پرخوری بررسی

این افراد با عدم احتساب پاداشهای بیشتر در

کردهاند (کوب و وولکوو.)۳۰5۰ ،۳

آینده و انتخاب پاداش کمتر در زمان حال،

سیستم فعالساز رفتاری نیز یکی از

تکانشگری و عدم توانایی مدیریت مناسب

متغیرهای شخصیتی است که تفاوتهای فردی در

هیجانات همراه است ،این عوامل در اعتیاد نیز

گرایش به محرکهای مثبت و پاداش را توضیح

مشاهده میشود که احتمالاً از عوامل مؤثر در

میدهد ،در اعتیاد نیز همین عامل با گرایش به

چرخش اعتیادهای فرد از مواد به اعتیادهای

پاداش و تقویتکنندههای ولع مصرف ارتباط

رفتاری مانند غذا است .همانگونه که گفته شد

دارد ،درواقع همین سیستم پیشبین ولع مصرف

سیستم فعالساز رفتاری با انتقالدهندهی عصبی

در اعتیاد است (محمدی و پورمجیدی5931 ،؛

دوپامین مرتبط است ،انتقالدهندهای که با انگیزه و

فرانکن ،)۳۰۰۳ ،فعالیت بیشتر سیستم فعالساز

گرایش به رفتارهایی مانند غذا و داروهای

رفتاری در این افراد باعث میشود که این بیماران

اعتیادآور همراه است (کلی ،اسکیلتز و لندری،5

به پاداشهای بالقوه حساس باشند و برای

 ،)۳۰۰1افرادی که از فعالیت بیشتر سیستم

جستجوی این پاداشها انگیزه پیدا کنند ،درواقع

فعالساز رفتاری برخوردارند استعداد بیشتری

این سیستم ،دلیل واکنشپذیری بالا است که همین

برای ابتلا به رفتارهای تکانشی و اعتیادی دارند،

واکنشپذیری زمینهساز ابتلا به اعتیاد است،

رفتارهای مانند مصرف مواد و اعتیادهای رفتاری

حساسیت بالای سیستم فعالساز رفتاری در این

مانند اعتیاد به غذا و پرخوری (دیویس و کارتر،

افراد ،میتواند نشانگر خصوصیاتی چون تکانش

 ،)۳۰۰3در هر دو اختلال شاهد آن هستیم که

گری ،ابراز نامناسب هیجانات و عمل پیش از

حساسیت به تقویت با کاهش توانایی به تأخیر

تفکر باشد ،افرادی که در این مقیاس نمرات بالایی

انداختن پاسخ ،تکانشگری و ناچیز شمردن پاداش

کسب میکنند ،علاقهمند به جستجوی تجارب

بزرگتر در زمان آینده جلوهگر هستند ،از همین

جدید و انجام رفتارهایی هستند که حس نوجویی

رو است نظریه حساسیت به تقویت امروزه

و تحریک جویی آنان را ارضا نماید (کلس،

بهعنوان عوامل زیربنایی مشترک در اختلال

واترمن ،اسمت و بیجتبر .)۳۰۰3 ،9فعالیت سیستم

پرخوری و اعتیاد مطرح شده است .این مطالعه

فعالساز رفتاری موجب رفتارهای تکانشی و

همچنین مهر تأییدی از جنبه روانشناختی بر
1 -Kelley, Schiltz, Landry
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2 -Koob & Volkow
3- Claes,Vertommen, Smits & Bijttebier
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انجام اعمالی در جهت رسیدن به پاداش ،بدون در

نیز مشاهده میشود که احتمال ًا از عوامل مؤثر در

نظر گرفتن پیامدهای منفی آن میشود ،درواقع

چرخش اعتیادهای فرد از مواد به اعتیادهای

فعالیت این سیستم موجب میشود تا رفتار تقویت

رفتاری مانند غذا است (هادسون و همکاران،

شود و همچنین سوگیری توجه به سمت منبع

 ،)۳۰۰7همانگونه که گفته شد سیستم فعالساز

پاداش و برانگیختگی افزایش یابد (اسمیل،

رفتاری با انتقالدهندهی عصبی دوپامین مرتبط

داگلیش و جکسون.)۳۰۰7 ،5

است ،انتقالدهندهای که با انگیزه و گرایش به

در زمینه اعتیاد ،بیشترین توجه به فعالیت

رفتارهایی مانند غذا و داروهای اعتیادآور همراه

سیستم فعالساز رفتاری معطوف است و بیشترین

است (کوتا ،تشاپ ،هاروت ،لوین،)۳۰۰6 ،9

یافتهها در مورد فعالیت این سیستم در انسان ،از

افرادی که از فعالیت بیشتر سیستم فعالساز

مطالعات مربوط به انتقالدهندهی عصبی دوپامین

رفتاری برخوردارند استعداد بیشتری برای ابتلا به

نشئت میگیرد .آزادسازی دوپامین در مسیرهای

رفتارهای تکانشی و اعتیادی دارند ،رفتارهای

دوپامینرژیک مرتبط با سیستم فعالساز رفتاری با

مانند مصرف مواد و اعتیادهای رفتاری مانند اعتیاد

جریان یافتن برنامههای حرکتی این سیستم همراه

به غذا و پرخوری (دیویس و همکاران،)۳۰۰7 ،

است (فرانکن .)۳۰۰۳ ،از سوی دیگر این نکته نیز

در هر دو اختلال شاهد آن هستیم که حساسیت به

تأیید شده است که مصرف داروهایی چون

تقویت با کاهش توانایی به تأخیر انداختن پاسخ،

هروئین ،کوکائین ،آمفتامین ،الکل و نیکوتین

تکانشگری و ناچیز شمردن پاداش بزرگتر در

موجب آزادسازی دوپامین در مسیرهای عصبی یاد

زمان آینده جلوهگر هستند ،از همین رو است

شده میشود (موریا و دلای.)۳۰51 ،۳

نظریه حساسیت به تقویت امروزه بهعنوان عوامل

نتایج نشان داد که گروه مبتلا به پرخوری در

زیربنایی مشترک در اختلال پرخوری و اعتیاد

سیستم فعالساز رفتاری نمرات بیشتری در مقایسه

مطرح شده است .مطالعات قبلی در بررسی

با گروه بهنجار و نمرات مشابه با گروه مبتلا به

جداگانه این دو اختلال را بررسی کرده بودند و

اعتیاد کسب نمودند ،میتوان بیان نمود که سیستم

پژوهش حاضر با بررسی واحد این دو اختلال

فعالساز رفتاری در این افراد با عدم احتساب

علاوه بر تأیید مطالعات قبلی ،در این نکته که

پاداشهای بیشتر در آینده و انتخاب پاداش کمتر

حساسیت به تقویت از عوامل مشترک در اعتیاد و

در زمان حال ،تکانشگری و عدم توانایی مدیریت

پرخوری است گام نوینی محسوب میشود .این

مناسب هیجانات همراه است ،این عوامل در اعتیاد

مطالعه همچنین مهر تأییدی از جنبه روانشناختی
بر پژوهشهایی است که فعالیت بیشتر مدارهای

1- Smillie, Dalgleish & Jackson
2- Moreira & Dalley

3- Cota, Tschop, Horvath & Levine

09

جعفر حسنی و همکاران :فعالیت سیستمهای مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال پرخوری ،اعتیاد و افراد بهنجار

مغزی مسئول پاداش و بد کارکردی حساسیت به

بودن ابزار ،اشاره کرد که با توجه به ماهیت اختلال

تقویت را در اعتیاد و اختلال پرخوری بررسی

پرخوری ،اغلب آزمودنیها مؤنث بودند .بهعنوان

کردهاند (کوب و وولکوو .)۳۰5۰ ،پیشنهاد

دیگر محدودیت پژوهش میتوان گفت در بررسی

میشود از نتایج پژوهش حاضر در طراحی

انواع مواد اعتیادآور بهصورت جداگانه و عدم

برنامههای آموزشی و درمانی اختلال اعتیاد و

مشخص بودن دوز مواد مصرفی محدودیت وجود

از

داشت .پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی،

پرخوری

مورداستفاده

قرار

دهند،

محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به

این محدودیتها موردتوجه قرار گیرد.

محدودیت در بررسی نقش جنسیت ،کاغذ مدادی
منابع
آزادفلاح ،پ.؛ اوژند ،ح؛ و رسول زاده ،ک.
(« .)5931بررسی نقش سیستمهای مغزی
رفتاری با عود اعتیاد» .پژوهش در پزشکی4۰ ،
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